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ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
 



ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

1.1 ข้อมูลหน่วยงาน  
 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  "ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรม และยั่งยืน" 
  
 พันธกิจ (Mission) 
  ๑. พัฒนากฎหมาย มาตรการ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
  ๒. พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือป้องกัน ควบคุม/ก ากับดูแลสินค้าและบริการให้มี
ความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. พัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
  ๔. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพ่ือสร้างความตระหนักรู้
และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้ 
  ๕. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๖. ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 อ านาจและหน้าที่ 
  ๑. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท าของ  
ผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ๒. ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระท าการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิด
สิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า หรือบริการใดๆ ตามที่เห็นสมควรและจ าเป็น  
เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 
  ๓. สนับสนุนหรือท าการศึกษาและวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานอื่น 
  ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
อันตรายที่อาจได้รับจากสินค้าหรือบริการ 
  ๕. ด าเนินการเผยแพร่วิชาการ และให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภค เพ่ือสร้างนิสัยในการบริ โภค 
ที่เป็นการส่งเสริมพลานามัย ประหยัด และใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด  
  ๖. ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วงงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม ส่งเสริม หรือ
ก าหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ  
  ๗. ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย 
 
 
 
 



 โครงสร้างองค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖4 
 ของส านักนายกรัฐมนตรี 
 
 วิสัยทัศน์ 
  “เป็นองค์กรชั้นน าในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน”  
 
 พันธกิจ 
  สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักนายกรัฐมนตรีให้มีมาตรฐาน 
  
 ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 กลยุทธ์ : ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านง
ทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 กลยุทธ์ 
  ๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
  2. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 กลยุทธ์ : พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 

ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการ
กล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้าน
ทุจริต 

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือให้บุคลากร สคบ. มีความรู้ ความ
เข้าใจ และจิตส านึก คุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน 

ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
 

ม.ค. 63 – เม.ย. 63 154,700 
 

สลก. 

โครงการอบรม
บุคลากรด้านวินัย
ข้าราชการ 

เพ่ือให้บุคลากร สคบ. ตระหนักในเรื่อง
วินัย การรักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย  

ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
 

ม.ค. 63 – พ.ค. 63 154,600 สลก. 

โครงการปลูกจิตส านึก
ในการต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ สคบ. 

เพ่ือให้บุคลากร สคบ. มีความรู้ 
ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาท
และหน้าที่ของตนเองในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน สคบ. 

ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
 

ม.ค. 63 – เม.ย. 63 154,700 สลก. 



 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการดีเด่น 

- เพ่ือส่งเสริมข้าราชการให้ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นคนดีที่สมควร
ได้รับการยกย่องอย่างต่อเนื่อง 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็น
ข้าราชการดีเด่น  
ไม่น้อยกว่า ๑ คน 
 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 - สลก. 

  - การด าเนินงานด้าน
การบริหารความเสี่ยง
การทุจริต 

- เพ่ือให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

มีการด าเนินการและ
รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตต่อผู้บริหาร 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

ต.ค. 62 – มี.ค. 63 - สลก. 
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